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REGULAMENTO PARA EXPOSIÇÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 

TRABALHOS 

Os trabalhos com média igual ou superior a 7 (sete), estarão APROVADOS para apresentação no 14º 

Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais.  

A exposição e apresentação dos trabalhos irá ocorrer nos dias 11 e 12 de agosto de 2017, de 8h às 18h, 

no Minascentro (Augusto de Lima, 785 - Centro, Belo Horizonte/MG), conforme orientações dispostas 

neste regulamento. 

1. FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO DOS BANNERS 

 

Para baixar o topo personalizado do seu banner  

1. Entre na área do congressista e clique em: “Visualizar Tema Livre”. 
2. No final da página, próximo à nota, clique no botão “CABEÇALHO”. 

 
Este cabeçalho conterá as seguintes informações: título, autor (o que apresentará o trabalho); área; 

autores e orientadores. 

Instruções gerais 

 Utilize um programa adequado para edição e crie um arquivo no tamanho de 90 x 120cm. 

 Insira o cabeçalho baixado na parte superior do banner. 

 A área restante será o corpo do arquivo: local que conterá as informações sobre o trabalho 

(introdução, objetivos, material, método, resultados, conclusão). 

 As referências bibliográficas podem estar em uma folha à parte, disponível para a audiência 

e/ou como forma de lembrança. 

 O corpo do arquivo é uma área livre. Coloque o que achar mais relevante para a efetiva 

compreensão do seu trabalho. Não precisa ser uma cópia do resumo enviado. 

 NÃO repita as informações do cabeçalho no corpo do arquivo. 

 Além de texto, o corpo do arquivo pode conter figuras, fotos, tabelas, quadros e outros recursos 

para melhor ilustração do trabalho. 

NÃO é permitida a inserção da marca do 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas 
Gerais ou a marca do CRF/MG no banner. 
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Sugestões para uma boa apresentação visual 

 Fazer a correção ortográfica e gramatical do texto antes de inseri-lo. 

 Atenção especial para termos técnicos e nomes científicos. 

 Utilize fontes legíveis, padronize o tipo das fontes e as cores no decorrer da apresentação.  

 Sugerimos que a diagramação seja feita utilizando os programas: Photoshop, Illustrator, Indesign 

ou CorelDRAW. 

 Utilize imagens de boa qualidade para impressão. 

 Ao dimensionar imagens, aperte a tecla SHIFT e puxe por um dos cantos para dimensionar 

proporcionalmente. Nunca estique para os lados, para cima ou para baixo para não distorcê-las. 

 Cuidado ao usar imagens que não seja de sua propriedade. É necessário verificar direitos 

autorais e a liberação de uso. 

 Evite prints de imagens e tabelas da internet. Tais imagens podem gerar distorção do padrão 

visual e baixa qualidade da apresentação. 

 Dica: apresentações com layout mais limpo são sempre mais atrativas. 

 Antes de imprimir, releia tudo ou peça para alguém fazer a revisão. 

 Para gerar o arquivo de impressão, salve-o de preferência em formato .pdf, com 300dpi. 

Instruções para orçamento e fornecedores 

 Dimensão: 0,9m de largura x 1,20 m de altura 

 Banner colorido em lona vinílica brilhante 

 Acabamento: com bastão, ponteiras e cordinha para pendurar. 
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2. Exposição e Apresentação dos Trabalhos 

Os trabalhos aprovados e selecionados para exposição deverão ser apresentados como um banner de 

formato final 90 cm de largura e 120 cm de altura. 

A exposição dos trabalhos/banners será realizada nos dias 11 e 12 de agosto, de 8h às 18h.  

A data e horário da apresentação serão divulgados a partir do dia 7 de agosto de 2017, no site do 14º 

Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais e no Facebook do CRF/MG. 

Os banners deverão ser afixados no local e na posição a ser determinada pela Comissão Organizadora, 

no primeiro dia de exposição dos trabalhos. 

Os banners em não conformidade com as instruções especificadas neste regulamento não poderão ser 

expostos no evento.  

Cada trabalho será apresentado apenas 1 (um) dia.  

Não serão realizadas apresentações em PowerPoint. O autor, responsável pelo trabalho, terá até 6 (seis) 

minutos para apresentar oralmente, ao lado do banner exposto, os pontos de maior relevância da 

pesquisa.  

Durante a apresentação não serão realizadas arguições pelo avaliador responsável. 

É recomendado que o responsável pelo trabalho permaneça à disposição para prestar eventuais 

esclarecimentos aos congressistas ou demais interessados, mesmo fora do horário da apresentação. 

Ao final do congresso, os banners devem ser retirados pelos responsáveis pela apresentação. Caso não 

sejam removidos, estes serão retirados pela Comissão Organizadora, ficando esta isenta de qualquer 

ônus. 

3. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos apresentados serão analisados por uma Comissão Avaliadora, seguindo critérios 

específicos de avaliação. 

Os trabalhos que não estiverem em conformidade com este regulamento e com as instruções de 

confecção, estarão desclassificados e não concorrerão às premiações. 
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A nota final do trabalho será dada pela média ponderada da nota do resumo (peso 1) e nota da 

apresentação (peso 2), com valor máximo de 10 pontos. 

Os critérios de avaliação observados pela Comissão Científica serão: ineditismo/originalidade; 

metodologias empregadas; relevância dos resultados; referências bibliográficas; apresentação gráfica do 

banner; clareza da apresentação; conhecimento e domínio do autor sobre o tema abordado. 

Após a avaliação, a decisão da comissão avaliadora para classificação dos trabalhos apresentados é 

soberana e definitiva, não cabendo questionamento ou recurso para nova avaliação. 

4. PREMIAÇÃO 

Os trabalhos vencedores serão anunciados no dia 12 de agosto, às 15h, no estande do Conselho 

Regional de Farmácia de Minas Gerais. 

Haverá diplomação e premiação dos cinco primeiros trabalhos científicos que obtiverem as melhores 

notas.  

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Farm. Elaine C. Coelho Baptista 

Presidente do 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais 


